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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

K ZÁKAZKE S NÍZKOU HODNOTOU 

 

(PRIESKUM TRHU) 
  

zadávanie zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

 

„Vypracovanie projektovej štúdie, projektovej dokumentácie, odborné služby, účasť v komisii a autorský 

dozor v rámci verejného obstarávania na zabezpečenie kapacít škôl súvisiacich s potrebou vyplývajúcou 

z  utečeneckej krízy – objekt Spojená škola internátna, Žilina“ 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Spojená škola internátna 
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 
IČO: 36142131 

kontaktná osoba: Ing. Mária Valjašková – riaditeľka školy 

tel.: 0917 339872 

email: riaditelka@ssiza.sk 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  

Vypracovanie projektovej štúdie, projektovej dokumentácie, odborné služby, účasť v komisii a autorský dozor 

v rámci verejného obstarávania na zabezpečenie kapacít škôl súvisiacich s potrebou vyplývajúcou 

z  utečeneckej krízy – objekt Spojená škola internátna, Žilina. 

 

3. DRUH ZÁKAZKY: 

Zákazka na poskytnutie služieb.  

 

4. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 

  

5. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa zamerania a vypracovania skutkového stavu časti 

objektu pre riešenie školy, vypracovania a dodania štúdie prestavby časti objektu pre riešenie školy, odbornej 

konzultácie vypracovanej štúdie pre riešenie školy na príslušnom RUVZ a HaZZ, vypracovania a dodania 

jednostupňovej projektovej dokumentácie pre povolenie stavebných úprav objektu a realizáciu stavebných 

úprav, odborných, konzultačných služieb v rámci realizácie procesu verejného obstarávania, najmä v rámci 

zabezpečenia odpovedí na odborné otázky uplatnené v rámci inštitútu vysvetľovania podkladov, účasti 

v komisii na vyhodnotenie ponúk, výkonu inžinierskej činnosti v nutnom rozsahu pre zabezpečenie 
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právoplatného povolenia stavebných úprav vrátane zabezpečenia všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení 

dotknutých organizácii a orgánov a výkonu autorského dozoru počas realizácie stavby zhotoviteľom stavby.  

 

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

6. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY: 

V zmysle špecifikácie predmetu zákazky a kalkulácie ceny. 

 

7. PREDPOKLADANÁ HODNOTA PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie 

úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na 

určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 zákona.) 

 

8. MIESTO A TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽIEB: 

Miesto poskytnutia služieb: podľa potreby, výsledky plnenia predmetu zákazky budú doručované 
na Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina.  
Termíny poskytnutia služieb: 

-  dodanie štúdie prestavby časti objektu pre riešenie školy do 45 kalendárnych dní od účinnosti objednávky, 

-  dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre povolenie stavebných úprav objektu a realizáciu 

stavebných úprav do 45 kalendárnych dní od odsúhlasenia štúdie prestavby časti objektu pre riešenie 

školy objednávateľom, 

-  odborné, konzultačné služby a účasť v komisii počas celého procesu realizácie verejného obstarávania, 

realizovaného na základe podkladov dodaných od zhotoviteľa, 

-    zabezpečenie autorského dozoru počas realizácie stavebných prác úspešným uchádzačom, ktorý sa stane 

úspešným uchádzačom v rámci realizovaného verejného obstarávania na základe podkladov od 

zhotoviteľa. 

 

9. OBHLIADKA: 

Verejný obstarávateľ považuje opis predmetu zákazky za dostatočný na vypracovanie a predloženie ponuky, 

napriek tomu umožňuje uchádzačom absolvovať obhliadku. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu 

uchádzača, verejný obstarávateľ neumožní klásť otázky počas obhliadky. Obhliadka bude slúžiť iba ako 

oboznámenie sa s objektom. Uchádzač je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku na e-mail riaditelka@ssiza.sk 

 

10. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV): 

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

71318000-0 Poradenské a konzultačné inžinierske služby 

 

11. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU / PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ: 

Zákazka nie je financovaná z fondov EÚ. 

 

12. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude sa takéto riešenie vyhodnocovať.  
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13. TYP ZMLUVY: 

Objednávka bude vystavená až po poskytnutí finančných prostriedkov prostredníctvom MŠVVaŠ SR. 

 

14. ELEKTRONICKÁ AUKCIA: 

Nepoužije sa elektronická aukcia. 

 

15. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: 

Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa 

jej doručenia. Cena diela bude uhrádzaná nasledovne: 

- Po verejným obstarávateľom odsúhlasenej dodanej štúdie prestavby časti objektu pre riešenie školy vo 
výške 30% z ceny diela, 
- Po dodaní jednostupňovej projektovej dokumentácie pre povolenie stavebných úprav objektu a realizáciu 
stavebných úprav vo výške 60% z ceny diela, 
- Po ukončení verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, realizovaného na základe podkladov 
dodaných od zhotoviteľa vo výške 5% z ceny diela, 
- Po ukončení autorského dozoru počas realizácie stavebných prác 5% z ceny diela. 
 

16. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: 

a) Uchádzač musí byť oprávnení realizovať daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona  

b) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona   

c) U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona 

 

17. OBSAH PONUKY: 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo 

iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady: 

a) Doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z OR SR resp. 

zo ŽR SR), postačuje kópia takéhoto dokladu, doklad môže byť vytlačený aj z príslušnej webovej stránky. 

b) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

c) Vyplnenú kalkuláciu ceny uvedenú v Prílohe č. 2. 

d) Údaje potrebné pre doplnenie náležitostí objednávky uvedené v Prílohe č. 3. 

 

18. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE: 

a) Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

b) Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov a ostatnými platnými predpismi.  

c) Cena môže obsahovať maximálne 2 desatinné miesta. 

d) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponuková cenu uvedie 

v zložení:  

- navrhovaná cena v EUR bez DPH  

- výška DPH v EUR 

- navrhovaná cena v EUR vrátane DPH. 
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e) Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy a iné dokumenty 

poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky 

alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť 

stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný 

žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

f) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 

uvedie v ponuke. 

g) V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto 

skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o 

príslušnú sadzbu DPH. 

h) Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny 

za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné 

náklady a primeraný zisk. 

 

19. LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE  PONÚK: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 06.04.2022 do 10,00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku emailom na emailovú adresu: riaditelka@ssiza.sk 

V predmete e-mailu je potrebné uviesť:  

obchodné meno uchádzača a heslo: PONUKA - “PD pre VO“ - NEOTVÁRAŤ 

 

20. JAZYK PONUKY:  

Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo 

územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom 

jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov 

predložených v českom jazyku. 

 

21. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: 

30.06.2022 

 

22. POSTUP PRI OTVÁRANÍ A VYHODNOCOVANÍ PONÚK: 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.  

 

23. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK : 

Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou vyhodnotí 

verejný obstarávateľ ako úspešnú a takúto cenovú ponuku prijme.  

 

24. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

a) Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie 

ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude 

obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov. 

b) Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a 

požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom 

mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 
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c) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 

uchádzačom. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka. 

d) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie. 

e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvný vzťah s 

úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol 

predpokladať. 

f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu. 

g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvný vzťah na predmet 

zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 

 

 

V Žiline, dňa 29.03.2022 

 

 

 

.................................................. 

Ing. Mária Valjašková  

riaditeľka školy 

 

 

 

PRÍLOHY: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 2 Kalkulácia ceny  

Príloha č. 3 Údaje potrebné pre doplnenie náležitostí objednávky 
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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa zamerania a vypracovania skutkového stavu časti 

objektu pre riešenie školy, vypracovania a dodania štúdie prestavby časti objektu pre riešenie školy, odbornej 

konzultácie vypracovanej štúdie pre riešenie školy na príslušnom RUVZ a HaZZ, vypracovania a dodania 

jednostupňovej projektovej dokumentácie pre povolenie stavebných úprav objektu a realizáciu stavebných 

úprav, odborných, konzultačných služieb v rámci realizácie procesu verejného obstarávania, najmä v rámci 

zabezpečenia odpovedí na odborné otázky uplatnené v rámci inštitútu vysvetľovania podkladov, účasti 

v komisii na vyhodnotenie ponúk, výkonu inžinierskej činnosti v nutnom rozsahu pre zabezpečenie 

právoplatného povolenia stavebných úprav vrátane zabezpečenia všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení 

dotknutých organizácii a orgánov a výkonu autorského dozoru počas realizácie stavby zhotoviteľom stavby.  

 

Riešené územie:  

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, k.ú. Žilina, p.č. 7866/1, 7866/2 

 

Opis pôvodného stavu:  

Spojená škola internátna je situovaná vo vnútrobloku bytových domov v juhovýchodnej časti mesta Žilina.  

V súčasnom stave je spojená škola internátna nepodpivničená, s plochou strechou, riešená ako čiastočne 

dvojpodlažná budova o výmere 1 988 m2 doplnená o átrium. Súčasťou budovy je internátna časť, ktorá sa 

nachádza na 1. NP.  Do objektu je možný vstup z viacerých strán budovy. Škole prislúcha aj vonkajší areál, 

ktorý je prístupný a udržiavaný.  

Konštrukčne je objekt riešený ako stenový z kusových stavebných prvkov z monolitickým alebo 

prefabrikovaným železobetónovým stropom. Objekt je zateplený kontaktným  zatepľovacím systémom na 

báze EPS. Tepelná izolácia strešného plášťu nie je známa. Plochá strecha je nepochôdzna s hydroizoláciou na 

báze mäkčeného PVC. Tepelná izolácia a hydroizolácia nemajú zjavné poškodenia a sú v dobrom technickom 

stave. Výplne dverných a okenných otvorov sú na báze plastových rámov s izolačným dvoj sklom, bez 

zjavného poškodenia. Objekt je centrálne napojený na vodovod, splaškovú kanalizáciu, plynovod a elektrickú 

prípojku. Časť posudzovaného existujúceho objektu (internátna časť 1.NP) - blok určený na obnovu na školu 

má všetko technické vybavenie (elektroinštalácia, zdravotechnika, vykurovanie) zodpovedajúce jeho 

pôvodnému účelu v pôvodnom stave ktoré je technicky aj morálne zastaralé. Objekt nemá nútené vetranie a 

chladenie priestorov bloku.  

Na 1.NP sa okrem vstupnej časti a spojovacích chodieb nachádzajú: kuchynka, sociálne zariadenia, ubytovacia 

časť, miestnosť pre zamestnancov. Vo vnútri objektu sú situované dve samostatné schodiská pre prístup do 

druhého nadzemného podlažia. V časti 2.NP sa nachádza telocvičňa s možnosťou východu na terasu nad 1.NP, 

z ktorej je možný prístup na terén pomocou exteriérového točitého oceľového schodiska. Samotný objekt 

pôsobí architektonicky vhodne do danej lokality a celkovo svojím vzhľadom a umiestnením nijako nenarúša 

okolité prostredie. 
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Návrh nového stavu 

Návrh bude vychádzať z podkladov a daností stavebného pozemku a stavebných objektov obsiahnutých 

v zadaní, ich technickej infraštruktúry a orientácie. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná a dodaná 

spôsobom tak, aby bola: 

- adaptovateľná na dané konštrukčné a technologické riešenie; 

- adaptovateľná vzhľadom na potreby kapacity školy; 

- adaptovateľná vzhľadom na strešnú konštrukciu a fasádne riešenie. 

 

Dispozičné riešenie návrhu bude vypracované a dodané spôsobom tak, aby súčasťou riešenia projektu boli: 

- 3-4 triedy, 

- dielňa odborného výcviku, 

- vonkajšie priestory areálu, musí ho tvoriť trávnatá plocha a plocha pre pestovateľské práce; 

- záchody a umyváreň prístupné zo šatne; 

- šatňa, 

- kabinety pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov; 

- záchody a umyváreň pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov; 

- sklad. 

 

Naviac musia byť pri vypracovaní a dodaní dokumentácie vzhľadom na materiálno-technické zabezpečenie 

priestorov školy zohľadnené štátne vzdelávacie programy MŠVVaŠ a dané riešenia byť v súlade s platnou 

legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, ako aj národnými a európskymi štandardmi kvality a technickými normami. 

 

Návrh technického riešenia: 

podľa návrhu dispozičných zmien existujúceho objektu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 

a Európskej únie, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj národnými 

a európskymi štandardmi kvality a technickými normami. 

- výmena kanalizačných rozvodov  (zdravotechnika) v   nutnom rozsahu; 

- výmena elektroinštalácie (slaboprúd, silnoprúd) a osvetlenia v nutnom rozsahu; 

- výmena rozvodov teplej a studenej vody v nutnom rozsahu; 

- výmena vykurovacieho systému v nutnom rozsahu; 

- riešenie vetrania a chladenia priestorov školy v nutnom rozsahu; 

- návrh protipožiarnych opatrení v nutnom rozsahu pri zohľadnení ostatných častí existujúceho 

objektu (EPS, HSP) v nutnom rozsahu; 

- posúdenie nutných stavebných úprav statikom pri zohľadnení ostatných častí existujúceho objektu; 

- návrh technických opatrení pri funkčných poruchách existujúceho objektu v nutnom rozsahu, napr. 

odstránenie zatekania, odstránenie rosných bodov, a pod.; 

- návrh sadových a parkových úprav v nutnom rozsahu.  
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Príloha č. 2 Kalkulácia ceny  

 

Názov predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej štúdie, projektovej dokumentácie, odborné služby, 
účasť v komisii a autorský dozor v rámci verejného obstarávania na zabezpečenie kapacít škôl súvisiacich 
s potrebou vyplývajúcou z  utečeneckej krízy – objekt Spojená škola internátna, Žilina 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

Názov verejného obstarávateľa: Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 

Uchádzač:   uchádzač uvedie názov a sídlo 

IČO:    uchádzač uvedie IČO 

Platiteľ DPH:   uchádzač uvedie ÁNO alebo NIE    

Kontaktná osoba:  uchádzač uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby 

Kontaktný e-mail:  uchádzač uvedie e-mail kontaktnej osoby 

Kontaktné tel. číslo:  uchádzač uvedie telefónne číslo kontaktnej osoby 

 

KALKULÁCIA CENY 

 

P.č. Položka 
Cena v EUR  

bez DPH 
DPH v EUR 

Cena v EUR 

vrátane DPH 

1. 

Vypracovanie projektovej štúdie, projektovej 

dokumentácie, odborné služby, účasť v komisii  

a autorský dozor v rámci verejného obstarávania 

na zabezpečenie kapacít škôl súvisiacich s potrebou 

vyplývajúcou z  utečeneckej krízy – objekt Spojená 

škola internátna, Žilina 

   

Potvrdzujem/e, že vyššie stanovená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase  

pre kompletnú realizáciu (dodávku) predmetu zákazky. 

 

V ................................ dňa ............... 

_________________________ 

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka  

(v prípade ak pečiatku uchádzač používa)  

štatutárneho zástupcu oprávneného vystupovať  

za uchádzača alebo iná oprávnená osoba resp. 

osoba splnomocnená na zastupovanie uchádzača  

(splnomocnenie je potrebné priložiť k ponuke) 

 
Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie. Všetky ceny musia mať najviac dve desatinné miesta. Celková cena, ktorú 

uchádzač v ponuke uvedie sa za takú považovať aj bude. Pre vyhodnotenie cien ponúk je rozhodujúca celková cena. Ak uchádzač predloží dve rôzne 

celkové ceny v jednej ponuke, platiť bude cena výhodnejšia pre vereného obstarávateľa, ak neovplyvní poradie uchádzačov. Ak celková cena predmetu 

zákazky nerobí ponuku mimoriadne nízkou a uchádzač sa stane úspešným uchádzačom, ak sa dopustil prípadných matematických chýb, bude povinný 

ich odstrániť tak, aby sa celková cena ponuky nezmenila.  
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Položky v kalkulácii ceny nie je možné bez súhlasu verejného obstarávateľa zmeniť. 

Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky.  

 

 

Príloha č. 3 Údaje potrebné pre doplnenie náležitostí objednávky 

 

Názov uchádzača:  

Sídlo uchádzača:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zápis v OR:  

Štatutárny zástupca:  

Bankové spojenie:   

IBAN:   

SWIFT kód:   

Telefón:   

Mobil:   

E-mail:   

Adresa pre doručovanie korešpondencie:  

 

 

 

 

 


